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1. Een overzicht
Bij mail van 2 december 2013 vraagt de heer X aan de FOD Economie om
een lijst van websites die werden geblokkeerd.
Bij mail van 2 december 2013 antwoordt de FOD Economie dat zij de
exacte sites niet kan geven, maar dat het ging om websites die kledij,
handtassen van grote merken en namaakgeneesmiddelen verkochten.
Tegen deze weigering dient de heer X bij de FOD Economie een verzoek
tot heroverweging in bij mail van 2 december 2013. Tegelijkertijd
verzoekt hij bij mail de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik
van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, hierna
Commissie genoemd, om een advies.

2. De ontvankelijkheid van de adviesaanvraag
De Commissie stelt vast dat het verzoek om advies ontvankelijk is. De
aanvrager heeft immers voldaan aan de wettelijke vereiste van artikel 8,
§ 2 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van
bestuur op grond waarvan het verzoek tot heroverweging en het verzoek
om advies tegelijkertijd moeten worden ingediend.

3. De gegrondheid van de adviesaanvraag
De Commissie is van mening dat de FOD Economie onvoldoende
tegemoet is gekomen aan het verzoek van de aanvrager. Er wordt immers
niet ingegaan op de vraag of een dergelijke lijst bestaat en indien deze
bestaat waarom deze niet kan worden verstrekt.
Voor zover de lijst niet zou bestaan, is de vraag om advies niet gegrond.
Het recht van toegang tot bestuursdocumenten op grond van de wet van
11 april 1994 kan immers enkel worden uitgeoefend ten aanzien van
bestaande bestuursdocumenten.

3

Voor zover de lijst bestaat, kan de toegang tot de lijst enkel worden
geweigerd op grond van de in artikel 6 van de wet van 11 april 1994
voorziene uitzonderingsgronden en voor zover het inroepen ervan in
concreto wordt gemotiveerd. Komt de FOD Economie hieraan niet
tegemoet, dan is ze ertoe gehouden de gevraagde lijst openbaar te maken.
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